
VYHLADZOVACIA STIERKA S MALOU HRÚBKOU

Séria 966

NEPTUNUS FAST FINITURA

POPIS
 
NEPTUNUS FAST FINITURA je tenká vyhladzovacia
stierka, tvorená vzdušnými a vodovými pojivami, vybranými
vápenatými inertnými materiálmi a špeciálnymi prísadami,
ktoré ju robia vysoko priedušnou a hydroizolačnou.
NEPTUNUS FAST FINITURA vytvára len s pridaním vody
krémovú zmes, vhodnú pre vyhladenie prípravku
NEPTUNUS FAST BASE bez zmeny vlastností
priedušnosti podkladovej omietky. Vďaka jeho špeciálnej
veľkosti zrna, po vyhladení hladidlom, vytvára na povrchu
povrchovú úpravu jemného typu.
Systém NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) je určený
na realizáciu odvlhčovacích systémov s malou hrúbkou a je
aplikovateľný bez úplnej demolície omietok. 
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Je určený pre tenké vyhladenie sanačnej omietky
NEPTUNUS FAST BASE.
Pretierateľná farbami alebo povrchovými vrstvami s
vysokou priedušnosťou.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Druh pojiva: biely portlandský cement. 
- Vzhľad: béžový prášok.
- Max. veľkosť inertného materiálu: 0,63 mm.
- Špecifická hmotnosť malty, pripravenej na použitie: 1,7
kg/l.
- Doba spracovateľnosti: 1 h pri 20 °C. 
- Označenie zhody ES podľa EN 998-1.
- Odolnosť voči tlaku podľa UNI EN 1015-11: 2,5 MPa.
- Nasiakavosť vody podľa UNI EN 1015-18: <0,20 kg/m² 24
h 
- Koeficient šírenia vodnej pary 1015-19: µ=15.
- Reakcia na oheň 13501-1: Trieda A1.
- Schnutie výrazne závisí na teplotných podmienkach a na
vlhkosti prostredia a podkladu; v každom prípade platí, že
na nanesený prípravok nie je možné aplikovať náter skôr
ako po uplynutí 10 dní, po uistení sa o jeho úplnom
vyschnutí a po prípadnom vykonaní hygrometrickej skúšky.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Podklad musí spĺňať nasledovné požiadavky:
- Podklad tvorený prípravkom NEPTUNUS FAST BASE
musí byť vopred namočený čistou vodou.
- Počas pracovnej činnosti musí byť udržiavaný vo vlhkom
stave kvôli uľahčeniu priľnutia.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu: 
Teplota prostredia: min. +5 °C / max. + 35 °C.
Teplota podkladu: min. +5 °C / max. +35 °C.
- Neaplikujte na zmrznuté alebo rozmŕzajúce povrchy.
- Vo fáze aplikácie ochráňte prípravok NEPTUNUS FAST
FINITURA pred silným vetrom, pred páliacim slnkom a
pred začínajúcim dažďom.
- Náradie: murárska lyžica, oceľová špachtľa, oceľové
hladidlo a špongiové hladidlo.

- Aplikovateľná s hrúbkami od 2 do 4 milimetrov.
- Voda v zmesi: približne 22 % (4,4 litra na 20 kg vrece).
- Rozmiešajte mechanickým miešadlom až do úplnej
homogenizácie.
- Počas pracovnej činnosti nepridávajte ďalšiu vodu alebo
agregáty na zmenu viskozity.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po použití.
- Aplikujte prípravok NEPTUNUS FAST FINITURA tak, aby
ste získali hladký a homogénny povrch.
- Prípravok je možné aplikovať špongiovým hladidlom; v
prípade potreby znovu navlhčite podklad.
- Doby aplikácie hladidlom úzko súvisia s podmienkami
vlhkosti a teploty prostredia a podkladu.
- Orientačná výdatnosť: teoretická spotreba práškového
prípravku: 2 kg/m² na mm hrúbky.
 
ZAFARBENIE
 
- - - - - 
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota uchovávania: +30 °C.
Minimálna teplota uchovávania: +5 °C.
Ponechajte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti.
Stabilita v neotvorených pôvodných obaloch, pri vhodných
teplotných podmienkach: 1 rok 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do problematiky vl. Vyhl. 161/2006 (smernica
2004/42/ES).
 
Spôsobuje podráždenie kože. Môže vyvolať alergickú
kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie zraku. Môže
podráždiť dýchacie cesty.
Používajte prípravok v súlade s predpismi pre hygienu a
bezpečnosť; po použití neodhadzujte nádoby voľne do
prírody, ale nechajte do sucha vyschnúť zvyšky a
nakladajte s nimi ako so špeciálnym odpadom.
Neodhadzujte zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov a
do prírody.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom
liste.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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